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liikkuminen luo virtaa
 -Puheenjohtajalta -

k a i k e n l a i n e n 
l i i k k u m i n e n 
luo virtaa jo-
k ap ä i v ä i s e e n 

elämään. Ei tarvitse kuin 
ottaa pieni kävelylenkki 
luonnossa, jotta olo mais-
tuu maukkaammalta. Jo-
kaisen tulisi liikkua omal-
la tavallaan ja fiiliksellä. 
Se antaa parhaan tunteen. 
Jos et ole sitä vielä tun-
tenut - kokeile. Ja lähde 
liikkeelle!

Hyvät talvet ovat luo-
neet hyvän pohjan hiih-
don harrastamiselle. On 
ollut hieno todeta nuor-
ten v ireläishi ihtäj ien 
esiinmarssia monissa ki-
soissa ympäri Satakun-
taa ja vähän vanhempi-
en osalta jopa ympäri 
Suomea. Nyt on hiihdon 

nousukiito alkamassa. 
Sen tuntee, sillä se värei-
ly, jota lapsilla ja heidän 
vanhemmillaan on talven 
aikana hiihtokilpailuissa 
näkynyt, välittyy vahvasti 
ympäristöön. Pitäkää sii-
tä kiinni!

Yleisurheilun osalta 
haasteita riittää. SM-vies-
tit kisaillaan Porissa tä-
nä kesänä ja Kalevan ki-
sat odottavat vuoroaan 
vuonna 2015. Tarvitsem-
me innokkaita tekijöi-
tä mukaan. Yleisurhei-
lu tulee myös nousemaan 
hiihdon mukana. Van-
hempien urheilijoiden 
osalta tilanne näyttää lä-
hes poikkeuksetta erin-
omaiselta, mutta uusien 
kilpailevien nuorten osal-
ta työsarkaa riittää. Ilo ja 

innostus harjoituksissa 
tulevat meidän kaikkien 
kautta. Se on rakennetta-
va yhdessä. Ja sen avulla 
lapset ja nuoret ovat toi-
minnassamme. 

Ilman aktiivisia van-
hempia laadukkaan toi-
minnan pyörittäminen 
on mahdotonta. Tehtä-
viä riittää ja niihin toi-
von kaikkien tarttuvan 
kaksin käsin tai ainakin 
oman aikataulun puit-
teissa. Vain tätä kaut-
ta pystymme tarjoamaan 
iloista liikettä lapsille ja 
nuorille. Ei odoteta, että 
joku muu tekee vaan ote-
taan itse aktiivisesti roo-
lia. Voin vakuuttaa, että 
se kannattaa!

Kiitos kaikille teille, 
jotka teette seuramme. 
Liikunnallista kesää!

Harri aalto 
puHeenjoHtaja

kristian, hyvävauhtinen nuorimies
k ristian Salo on 

monta vuot-
ta ollut ikäisis-
sään Suomen 

parhaita pikajuoksijoita 
ja pituushyppääjiä. Haas-
tattelimme häntä vähän 
mitä hän on miehiään.

Kuka olet: 
16-vuotias lukiolainen 

Nakkilasta, joka harras-
taa yleisurheilua.

Mitä sinulle nyt kuu-
luu?

Nyt kuuluu hyvää. Pai-
kat ovat kunnossa. Koulu 
sujuu eli päällisin puolin 
asiat ovat kunnossa

Kuka on valmentajasi? 
Harri Aalto valmentaa 
ja muiltakin tulee apuja. 
Mukavaa on myös harjoi-
tella muiden juoksijoiden 
kanssa.

Milloin aloitit yleis-
urheilun?

Aloitin 7-8 -vuotiaana 
kilpailuissa ja sitten vas-
ta myöhemmin vanhem-
pien rohkaisemana har-
joituksiin.

Miten ”ura” sen jäl-
keen on jatkunut?

Sen jälkeen harjoittelin 
ryhmässä ja myöhemmin 
14-15-vuotiaana Luo-
man Virpin kanssa. Aal-
lon Harri on valmenta-
nut minua nyt puolitoista 
vuotta.

Nuorempana minulle 
oli katastrofi, jos en voit-
tanut. Olen aika vaativa 
itselleni. On pitänyt op-
pia hyväksymään myös 
tappiot ja pettymykset.

Mieleenpainuvin ta-
pahtuma viime kauden 
aikana?

Tunnelmallisesti  Suo-
mi-Ruotsi- maaottelu. Ja 
tietenkin voitto SM-kil-
pailuissa.

Mitä harjoituksiisi 
kuuluu?

Minulla 6-7 treeniä 
viikossa ja yksi lepopäi-
vä. Harjoitukset sisältävät 
juoksuharjoituksia, kun-
tosalia, lihaskuntoa ja vä-
lillä vaikka jopa painia. 

Juoksuhar joituk-
siin kuuluu mm. 
juoksua, lähtöjä 
ja nopeusharjoit-
telua. Nyt on me-
nossa kilpailuihin 
valmistavia harjoi-
tuksia eli nyt kes-
kitytään laatuun. 
Myöhemmin on 
sitten kilpailuja.

Nakkilassa on 
hyvä asua ja har-
joitella, koska suo-
rituspaikat ovat lä-
hellä ja harjoittelu 
ei ole kallista. Tal-
vella pääsee Kar-
huhalliinkin.

Mitä ajatuksia 
sinulla on nyt kesän al-
kaessa?

Odotuksena on SM-
kulta ja ehkä toinen mi-
tali sekä paikka Suo-
mi-Ruotsi-maaottelussa. 
Saan olla vielä tämän ke-
sän 17-vuotiaitten sarjas-
sa. Tänä kesänä keskity-
tään enemmän juoksuun 
ja pituushyppy jää vä-
hemmälle. Matkoina on 
100m ja 300m. 200m ei 
vielä ole meidän sarjassa, 
mutta sitä on kiva päästä 
juoksemaan esim. maaot-
telussa.

onko sinulla joku 
haaveammatti:

Lääkäri
onko sinulla ketään 

urheilijaa esikuvana?
Usain Bolt. Hän on fyy-

sisesti pitkä. Hän on maa-
ilman nopein. Hänen ren-
tous! -Boltin esiintymistä 
ja ilvehtelemistä Kristian 
ei kuitenkaan ole jäljitte-
lemässä.

onko sinulla muita 
harrastuksia?

Pelaan X-B oxi l la  ja 
olen kavereiden kanssa.

Kun tekee kouluhom-
mat silloin kun pitää, se 
auttaa. Silloin jää aikaa 
harrastaakin.

Minkä kysymyksen 
haluaisit sinulta kysyt-
tävän?

Jotain syvällistä, jo-
ka pakottaa vähän miet-
timään. Kuten esim. mikä 
on elämän tarkoitus?

MiKa patjaS

Palvelemme ma-pe 8.30 - 18.00 ja la 9.00 - 14.00
kesäaikana 8.30 - 17.00, puh. (02) 531 9320

www.nakkilanapteekki.fi

a l o i t i n  na k -
k i l a n  Vi r e n 
p ä ä t o i m i s e -
na toiminnan-

johtajana tammikuussa 
2010. Nakkilan Vire sai 
veikkausvoittovaroista 
seuratukea palkkauksee-
ni puolentoista vuoden 
ajan. Hankkeen päätyt-
tyä olikin suuri haas-
te saada talous tasapai-
noon. Varainhankintaa 
on tehostettu ja vieläkin 
siihen tarvitaan erityis-
huomiota. Voittoa emme 
yleishyödyllisenä yhdis-
tyksenä tavoittele, mut-
ta talouden on oltava ta-
sapainossa, jotta Vire voi 
toimia aktiivisesti ja ke-
hittää toimintaansa.

Vuoden 2012 alussa 
tuli mahdollisuus tehdä 
Nakkilan kunnan kans-
sa yhteistyötä liikun-
tasihteerin jäätyä eläk-
keelle. Nakkilan Vire 
voitti tarjouskilpailun ja 
teki yhteistyösopimuksen 

Nakkilan kunnan vapaa-
ajanlautakunnan kanssa 
liikuntakoordinaattorin 
ja tapahtumien järjes-
tämisen tehtävistä. Yh-
teistyösopimuksen avul-
la turvataan myös minun 
työsuhteen jatkumista ja 
säilymistä kokopäiväise-
nä.

Työpanostani tarvi-
taan myös tulevissa SM-
viesteissä. Toimin kiso-
jen pääsihteerinä ja olen 
hoitanut myös mm. ta-
pahtuman majoitusta. 
Työmäärä on lisääntynyt 
valtavasti ja onneksi löy-
simme apuvoimia. Suu-
rena apuna on ollut Mi-
ka Patjas. Mika palkattiin 
seuratoimihenkilöksi työ-
voimatoimiston palkka-
tuen avulla. 

Puhtia työntekoon 
saan juoksuharrastukses-
tani. Elämäntapajuoksija-
na liikkuminen on luon-
nollinen osa elämääni. 
Toivottavasti omat lapse-

ni oppivat myös liikun-
nallisen elämäntavan. 
Suuri kiitos on annettava 
isovanhemmille ja per-
heelleni. Ilman heidän 
tukeaan näin epäsäännöl-
listen työaikojen tekemi-
nen ja juoksuharrastus ei 
onnistuisi pienten lasten 
kanssa.

Olen todella kiitolli-
nen kaikille vapaaehtoi-
sille toimijoille sekä tu-
kijoille, jotka jo tekevät 
vapaaehtoistyötä urhei-
luseurassamme. Teitä tar-
vitaan! Toivottavasti si-
näkin voit antaa pienen 
talkootyöpanoksen tai tu-
en urheiluseuramme hy-
väksi. Kesän kilpailut ja 
harjoitukset ovat tulossa 
ja jokaiselle varmasti löy-
tyy sopivia tehtäviä. 

Tervetuloa mukaan vi-
reään toimintaan! Teh-
dään yhdessä Nakkilan 
Vireestä vieläkin vireäm-
pi seura.

paula nurMi

nakkilan viren seuralehti 2012

vastaava päätoimittaja
Mika Patjas

Muut toimittajat
harri aalto
Juha hietaoja
tiina kari-saarinen
anni leppänen
Paula nurmi
sami rosholm
seppo valla
Jenna Jokela
teemu harjunen

tervetuloa vierailemaan internetsivuillamme

www.nakkilanvire.fi
sivuilta löydät tietoa seurastamme, seuraennätysten tekijät, 

kilpailuaikataulut ja paljon muuta.

Nakkilan Vire 2012
Johtokunta

Puheenjohtaja Harri Aalto
Rahastonhoitaja Ritva Kantomäki

Sihteeri Juha Hietaoja
Muut jäsenet

Jonna Heikkilä, Tiina Kari-Saarinen, Anni Leppänen, 
Sami Rosholm, Rauno Tuomi ja Seppo Valla.

Toiminnanjohtaja 
Paula Nurmi

Yleisurheilujaosto
Puheenjohtaja Seppo Valla
Muut jäsenet
Harri Aalto, Jari Kujamäki 
Jarkko Kujamäki, Kari Kulmala
Petri Lakkamäki, Mika Patjas
Rauno Tuomi, Jenni Jokinen

Hiihtojaosto
Puheenjohtaja Sami Rosholm
Muut jäsenet
Teemu Harjunen, Rauno Tuomi
Anni Leppänen, Ari Leppänen
Pentti Marila, Henry Nummelin

Kuntojaosto
Puheenjohtaja 
Tiina Kari-Saarinen
Muut jäsenet
Altti Kuusisto, Erkko Leino
Mika Patjas, Aaro Toroska,
Jussi Nurmi

ilmoitusvastaava
Paula nurmi

ulkoasu
Mainostoimisto
studio satu kukka

Painopaikka
sPOY, kokemäki

toiminnanjohtajan tervehdys
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Y l e i s u r h e i l u n 
SM-viestit kil-
paillaan Po-
rissa 14.-15.7. 

Nakkilan Vire on kilpai-
lujen yksi järjestäjä yh-
dessä Porin Yleisurheilun 
ja Noormarkun Nopsan 
kanssa. Kilpailuihin odo-
tetaan noin 80 seuraa, 
500 joukkuetta ja 1700 
kilpailijaa. Kisat ovat yksi 
kesän suurimmista urhei-
lutapahtumista Suomes-
sa. SM-viestit televisioi-
daan molempina päivinä 

NakkilaN Metalli Oy
AnolAntie 23, 29250 nAkkilA
Puh. 02-537 3748, fax 02-537 4748

 www.vesamatti.net 

Jokiahteentie 94
27430 PANELIA

0500-880 303
info@nurmioy.com

s euramme viime 
kesä sujui hie-
nosti aikuisur-
hei l i joidemme 

kohdalla. Seuramme si-
joittui edelleen Suomen 
Urheiluliiton seuraluo-
kittelussa valioluokkaan 
ja olimme 160 pisteel-
lä 46. valtakunnallisessa 
seuraluokittelussa, jossa 
453 seuraa sai seuraluo-
kittelupisteitä!

Kalevan Malja pistei-
tä keräsimme 53 ja sijoi-
tuksemme oli 35. Urhei-
lijamme saavuttivat kuusi 
SM-mitalia, joista puolet 
rohmusi Kristian Salo, 
joka nappasi kaikenväri-
set mitalit Jyväskylän SM-
kisoista. Kristian voit-
ti 300 metriä ajalla 35,46, 
satasella hän oli toinen ja 
kellot pysähtyivät aikaan 
11,34. Pituudessa Krisu 
venytti 649 pronssin ar-
voisesti. Kristian huipen-
si kautensa nuorten Suo-
mi-Ruotsi maaotteluun, 
jossa hän juoksi ja voitti 
200m. Aika oli 22,14, jo-
ka on nuoren miehen uu-
si hieno ennätys ja mies-
ten A-luokan tulos.

jokelan jennan kau-
si oli rikkonainen jalka-
vaivojen vuoksi. Jenna 

nappasi siitä huolimat-
ta Suomen mestaruu-
den Uudestakaupungista 
N22 200 metrillä ajal-
la 24,86 ja oli toinen sa-
tasella ajalla 12,15. Jen-
na edusti Suomea myös 
Izmirissä Turkissa, jos-
sa kilpailtiin EM-jouk-
kuekilpailujen ykkösliiga. 
N22 sarjan kuulantyön-
nön kolmannen sijan Uu-
dessakaupungissa työnsi 
Katariina Valla, joka on-
nistui viimeisellään nou-
semaan pronssille 12,79 
kantaneella työnnöllä. 
Neljännen sijan SM-kil-
pailuissa saavuttivat juu-
so raitanen M19 sarjan 
korkeudessa, anu pouta-
nen N16 sarjan keihääs-
sä ja Markus Saarinen 
P14 sarjan kuulantyön-
nössä sekä viidennet sijat 
saavuttivat jenni jokinen 
N19 satasella ja kahdella 
sadalla metrillä sekä ee-
ro-pekka uusimäki M22 
korkeudessa.

Hallikausi
Kristian Salolla halli-
kausi 2012 sujui loista-
vasti. Hän otti SM-hal-
likisojen ensimmäisenä 
päivänä Kuortaneella ho-
peaa M17-sarjan 60 met-

rillä ajalla 7,19. Krisu hä-
visi voittajalle ainoastaan 
viisi sadasosaa. Toise-
na kilpailupäivänä Kris-
tian ei antanut muille mi-
tään mahdollisuuksia, 
vaan kiihdytti 300 metril-
lä Suomen mestaruuteen 
ajalla 35,60. Tämä aika on 
Suomen kaikkien aikojen 
kuudenneksi paras halli-
tulos tässä ikäluokassa. 

lähtökohtia kesään
Tulevaan kesään jatka-
vat kaikki edellä mainitut 
ja lisäksi seuraamme on 
siirtynyt keskimatkojen 
juoksija janina Heino, jo-
ka vahvistaa juoksurinta-
maa. Myös risto ruoho 
on kaivanut keihään naf-
taliinista ja harjoitellut 
hyvin koko kevätkauden. 
Näihin kun lisätään vielä 
jani ahopellon voittamat 
jalkavaivat, niin taas ker-
ran voidaan tulevalta ke-
sältä odottaa menestystä 
ja mitaleja.

Seuramme nuoret ur-
heilijanalut ovat urheilleet 
torstaisin liikuntahallil-
la. Pienellä porukalla nä-
mä alle 15-v. nuoret olivat 
myös mukana PM-halli-
kisoissa Porissa. lakka-
mäen joonas kävi hais-

telemassa halli-ilmapiiriä 
Pirkanmaalla saakka, jos-
sa hän Tampere Junior In-
door Gameseissa menes-
tyi hyvin. Toivottavasti Te 
vanhemmat ohjaatte näi-
tä nuoria urheilijalupa-
uksia kentälle ensi kesänä 
maanantaisin ja torstaisin 
klo 18.00, koska silloin 
siellä aina tapahtuu ja on 
mahdollisuus kokeilla eri 
yleisurheilulajeja ”livenä”.

Sm-viestit
Ensi kesänä järjestämme 
yhdessä Porin Yleisurhei-
lun ja Noormarkun Nop-
san kanssa SM-viestit Po-
rin stadionilla 14.-15.7. 
SM-viestien järjestämi-
nen on jatkumo Viren 
SM-tason kilpailujen ki-
sajärjestämisille. Olim-
mehan järjestämässä jo 
vuoden 2005 Kalevan ki-

sM-viestit kesän 
huipentuma 
satakunnassa

ja televisioruutujenkin 
ääreen odotetaan lähes 
puoli miljoonaa katselijaa 
molempina päivinä.

Kisavalmistelut ovat 
vahvassa vauhdissa. Kil-
pailutoiminnan osalta ol-
laan jo hyvässä vauhdissa 
ja markkinoinnin eteen 
jokainen seura tekee päi-
vittäin töitä. Kisojen 
moitteeton läpivieminen 
tarvitsee paljon tekijöitä, 
joten mikäli kiinnostusta 
löytyy, kannattaa olla yh-
teydessä. Mielenkiintoisia 

Yleisurheilijoille huikeaa sM-menestystä vuonna 2011
- alkavaan kesään lupaavin odotuksin ja kotoisasti kisaillen

soja Porissa. Vuonna 2009 
järjestimme 14-15-vuo-
tiaiden SM-kisat Harja-
vallassa. Nyt ensi kesänä 
ovat siis SM-viestit ja ket-
ju jatkuu ainakin vuoteen 
2015, jolloin olemme sa-
malla seurakoostumuk-
sella järjestämässä Kale-
van Kisoja Porissa.
Taustatyötä on tehty jo 
viime syksystä saak-
ka; varattu majoituska-
pasiteettia, rakennettu 
markkinointisopimuk-
sia, rekrytoitu tuomareita 
kentälle vaihdonvalvojik-
si ja myös muita talkoo-
laisia. Kesää kohden ku-
hina kisojen ympärillä 
tiivistyy ja koulutusten 
ja perehdytysten kautta 
kaikki on valmiina lau-
antaina 14.7, kun ensim-
mäinen lähtölaukaus pa-
mahtaa.

Kesällä kotikentälle!
SM-viestien lisäksi Nak-

kilan kentällä kesäl-
lä tapahtuu. Kansalli-
set Kirkon vaiheill-kisat 
aloittavat Satakunnassa 
isompien kilpailujen kau-
den. Seuran omien kesä-
kisojen ajankohtaa on yk-
sinkertaistettu niin, että 
ne ovat aina jokaisen pa-
rillisen viikon torstaina 
klo 18.00. Seuran harjoi-
tukset ovat aina maanan-
taisin klo 18.00 ja niinä 
torstaina, kun ei ole kil-
pailuja klo 18.00. Kaikki 
vanhat ja uudet yleisur-
heilun ystävät, toivotam-
me teidät tervetulleiksi 
hyvän ja hienon harras-
tuksen pariin!

Seppo Valla

tehtäviä löytyy kilpailu-
viikonloppuna, joten sitä 
mahdollisuutta ei kanna-
ta jättää käyttämättä.

Viren naisjoukkue tä-
hyää myös tiukasti ko-
tikisoihin. Seuran pika-
viestikvartetin kaikkien 
urheilijoiden tulee kui-
tenkin olla terveenä, sillä 
joukkue ei kestä kenen-
kään loukkaantumista. 
Toivottavasti näin ei käy 
vaan joukkue nähdään 
taistelemassa naisten pi-
kaviestin finaalipaikas-

ta. Suomen mestaruus al-
le 19-vuotiaiden naisten 
sarjassa 4x100 metrillä on 
joukkueen rungon hallus-
sa vuodelta 2009.

Kisapäivät tarjoavat 
myös monia mielenkiin-
toisia kamppailuja, joten 
kisakatsomokin on oiva 
paikka heinäkuun toisel-
la viikonlopulla. Tervetu-
loa mukaan!

Harri aalto

Raili Lähteenmäki
Kauppatie 4, Nakkila 
puh. 02 537 2156

Parturiliike

Järvikyläntie 763 

29280 JÄRVIMAA

 puh. 02 5377722

Tattarantie 42, Nakkila, puh. 0500 597 259  
turist. @hotmail.com - www.turist.   

Majatalo TyrniMajatalo Tyrni

Viimeisellä työnnöllä mitaleille: kuulan SM-kol-
monen Katariina Valla.

Vaikeuksista voittoon: 200m:n Suomen mestari 
ja 100m:n hopeamitalisti Jenna Jokela!
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sia, ennen lopullista kisa-
voitelua. Joskus jos lumi 
on ollut puhdasta pakkas-
lunta, niin pelkkä suksen 

pohjan huolellinen harja-
us riittää.

Sukset myös kaikes-
ta huollosta huolimatta 
naarmuuntuvat ja pohja 
ei ota voidetta enää "vas-
taan".

Tällöin vien sukset 
hiottavaksi. Koneellisen 
kivihionnan jälkeen ja 
muutaman voitelukerran 
jälkeen suksi taas toimii.

Suksen hionta kannat-
ta kuntohiihtäjänkin pi-
tää mielessä, jos sukset 
muuten ovat toimineet 
hyvin, eikä rynnätä osta-
maan uusia suksia.

Suksien huollossa 
välttämättömiä on: voi-
teenpoistoaine, hiekka-
paperia, sikli, harja, voi-
telurauta, voide.

rauno tuoMiV aikka hiihto-
kausi on jo 
Lappia lukuun 
ottamatta ohi, 

on hyvä käydä ajatukse-
na läpi, miten suksia kan-
nattaisi huoltaa. Tästä voi 
kuntohiihtäjäkin ottaa 
niksejä käyttöönsä. 

Kilpasukset maksa-
vat 400–500 euroa, joten 
niistä kannatta pitää hy-
vää huolta.

Huollan omia ja tyttä-
reni Miljan suksia lähes 
joka hiihtokerran jälkeen 
ja joka kisan jälkeen.

Ensin puhdistan suk-
sen pohjan vanhoista voi-
teista, jonka jälkeen poh-
jan huolellinen harjaus.

Perinteisen suksen pi-
toalueen karhennus hiek-
kapaperilla pitää tehdä, 
asia joka monelta kunto-
hiihtäjältä unohtuu.

Tämän jälkeen sula-
tan matalafluorisen pa-
rafiinin suksen pohjaan. 
Käytän kisasuksissamme 
perusvoiteena samaa luis-
toparafiinia. Näin sukset 
ovat kisapaikalla testiti-
lanteessa vertailukelpoi-

N uorten tasolla 
Milja tuomi 
hiihti nousu-
johteisen kau-

den N20 -sarjassa. Nuor-
ten ensimmäinen SM-kisa 
startti oli tammikuun lo-
pulla Valkeakoskella, jos-
sa hiihdettiin sprintti ja 
yhdistelmähiihto. Sprin-
tissä Milja hiihti finaalin 
asti, jossa sijoitus oli 6. 
Yhdistelmähiihdossa si-
joitus oli 15.

Seuraavat SM-kisat 
siirtyivät pakkasten takia 
maaliskuulle asti ja kau-
den loput SM-startit tu-
livatkin viikon välein. Ki-
teellä hiihdettiin 3.-4.3 

kurkistus suksien 
huoltamisen saloihin

N äin jo lumi-
en sulattuakin 
on kyllä hieno 
muistella ku-

lunutta hiihtokautta, niin 
kilpailuiden kuin hiihto-
koulunkin osalta. 

Kaikista onnistumisis-
ta huolimatta jouduimme 
kauden alkajaisiksi luo-
pumaan seuramme yk-
köshiihtäjästämme jussi 
Simulasta, joka ilmoitti 
vaihtavansa seuraa Jäm-
sänkosken Ilvekseen.  Syy-
nä seuravaihtoon oli viime 
kaudella kasatun miesten 
viestijoukkueen hajoami-
nen ja Jämsänkoski tar-
josi hyvän viestiporukan, 
joka hiihtää nimellä Peto-
team. Tästä johtuen myös 
hiihtäjä tuomas Mylly-
koski päätyi seuran vaih-
toon.

Nakkilan Viren orga-
nisaatio haluaakin kiittää 
Jussia menneistä edustus-
vuosista ja hienosta vire-
läisyyden edustamisesta, 
toivottavasti uran nousu-
johteinen kehitys jatkuu!

N akkilan uoret 
h i i h t o l u p a -
ukset kiersi-
vät ahkerasti 

Junnu/seuracupia, jon-
ka pääorganisaattorina 
toimii Satakunnan Hiih-
to Ry. Cupin avulla pyri-
tään tarjoamaan kilpai-
lumahdollisuus hiihdosta 
kiinnostuneille 6-12-vuo-
tiaille tytöille ja pojille 
välineistä ja lajitaidoista 
riippumatta. Kilpailu on 
piirikunnallinen ja siinä 
kilpaillaan sekä henkilö-, 
että seurakohtaisesta pa-
remmuudesta.

Junnucupin osakilpai-
luja kiersi Viren hiihtä-
jistä Konsta leppänen, 
taavi Harjunen, joona 
Haapio, ella leppänen, 
Siiri Heikkilä, aman-
da Yli-Futka, Severi Mä-
enpää, Miikka Haapio, 
niilo Harjunen, anni-
ka tarkkanen ja Herman 
Mäenpää. Hiihtomenes-
tystä tuli kisoissa muka-
vasti ja hiihtämisen riemu 
oli kisoissa käsin koske-
teltavissa. Myös olosuh-
teet menneenä talvena 
antoivat loistavat puitteet 
talviurheiluun. Cupin ko-
konaispisteissä mitalisi-
joille ylsivät Severi Mäen-
pää (M8 sarjassa 3.), Siiri 
Heikkilä (N8 sarjassa 3.), 
Ella Leppänen (N9 sarjas-
sa 1.) sekä Niilo Harjunen 
(M10 sarjassa 
2.). Seuracu-
pissa Nakkilan 
Vire sijoittui 
18 joukkueen 
joukosta seit-
semänneksi.

N a k k i l a n 
Vire osallistui 
talven aikana 
myös moniin 
nuorten vies-
tikilpailuihin. 
Viestihiihdot 
s t a r t t a s i v a t 

N akkilan Vi-
ren joukkue 
taisteli hie-
nosti itsensä 

Kankaanpäässä 12.2.2012 
maakuntaviestin B-sarjan 
3.sijalle ja nappasi prons-
simitalit joukkueella: 
Rauno Tuomi, Siiri Heik-
kilä, Herman Mäenpää, 
Annika Tarkkanen, Mar-
kus Saarinen, Elina Kan-
gas ja Juho Uotila. Suori-
tuksen arvoa nostaa vielä 
joukkueen ikäjakauma, 
joka oli 8:sta 54-vuotiaa-
seen.

Milja ”Milli” tuomen 
kausi nousujohteinen

5 km ja 10 km kilpailut 
joista Milja nappasi sijat 
18 ja 19. 

Seuraavana viikonlop-
puna oli tiedossa nuorten 
pitkienmatkojen SM-kisa 
Kotkassa. 20 km kisassa, 
vaikka keli olikin haas-
teellinen, Milja ylsi hie-
nosti sijalle 11.

Kotkan kisojen jälkeen 
oli viikko aikaa palau-
tumiselle ja valmistau-
tumiselle kauden pää-
tösstartteihin Kemissä, 
jossa tiedossa oli sprint-
ti ja KLL-mestaruus hiih-
dot.

Lauantain sprintti start-
tasi mahtavasti ja Milja 

hiihtikin karsinan ja al-
kuerien nopeimmat ajat. 
Kuitenkin totaalinen ke-
lin muutos aiheutti suk-
sen toimimattomuuden ja 
vei Miljalta finaalipaikan. 
Miljan sijoitus oli silti yh-
deksäs.

Hiihtäjä kokosi kui-
tenkin itsensä hienosti 
sunnuntain lähtöviivalle 
ja hiihti kauden parhaan 
hiihtonsa, mikä toi hä-
nelle uran ensimmäisen 
”SM-mitalin” ollessaan 
KLL-mestaruuskilpailun 
kakkonen.

SaMi roSHolM

Maakuntaviesti 2012Vireä hiihtokausi 
2011 - 2012

Vaikka aikuistasolla jou-
duttiin luopumaan Suo-
men kärkitasosta hiih-
dossa, niin nuorten ja 
junioreiden puolella pys-
tyttiin säilyttämään ja jo-
pa nostamaan tasoa.

Tämä talvi olikin eri-
toten junior ihi ihtä-
j ien esiinnousua, jonka 
sain huomata hiihtokou-
lun ohjaajana 23.10.2011 
startanneessa hiihtokou-
lussa.

Hiihtokoulu jaettiin 
tänä kautena kahteen 
ryhmään, SOMPAAN ja 
KILPURIIN, joissa hiih-
don saloja treenasi noin 
30 5-12 vuotiasta juniori-
hiihtäjää.

Innokkaimmat hiih-
täjät kävivät myös kokei-
lemassa omia hiihtotai-
tojaan ja kisavauhtiaan 
Satakunnan junnu-cup 
kilpailuissa, kun taas toi-
sille riitti seuran omat 
sarjakilpailut.

Hi i ht o k o u l u l a i s t e n 
määrän kasvu ja varsin-
kin junioreiden vanhem-

Junnu-Cupin kiertäjät 
vahvassa vireessä

pien tiivis yhteistyö mah-
dollisti myös joukkueen 
Satakunnan nuorisovies-
tiin monen vuoden tauon 
jälkeen. 

SaMi roSHol 
HiiHtojaoSton pj.

helmikuussa Kan-
kaanpäässä hiihde-
tyssä maakuntavies-
tissä, jossa Nakkilan 
Vire otti B-sarjas-
sa pronssia. Helmi-
kuun lopussa hiih-
dettiin Parkanossa 
PM-viestit, jossa 
N10 sarjassa Viren 
tytöt hiihtivät nel-
jänneksi. Juniori-
hiihtäjien kausi hui-
pentui maaliskuussa 
Parkanossa hiihdet-
tyihin nuorisovies-
teihin. Muutaman 
vuoden osallistu-
mistauon jälkeen 
joutui Nakkilan Vi-
re osallistumaan B-
sarjaan ja lähtemään 
kisaan altavastaa-
jan roolissa. Vies-
ti kuitenkin ylitti 
odotukset ja Nak-
kilan Vire voitti ko-
ko B-sarjan ja pääsi 
näin ollen nouse-
maan ensi vuodek-
si A-sarjaan (lehden 
kansikuva).

Onnittelut hiih-
täjille hyvästä me-
nestyksestä ja an-
saittua kesälomaa! 
Kiitokset myös ak-
tiivisille huoltojou-
koille!

teeMu Harjunen

PARANNA 
KOTISI 
VIIHTYISYYTTÄ 
UUSILLA OVILLA 
JA IKKUNOILLA

Edustajasi:
Juha Välikangas,
0400 767 545
juha.valikangas@tiimi-ikkuna.fi
www.tiimi-ikkuna.fi

Kokoremontti100 e/kk

al
k.

 

NYT ON AIKA TILATA
KATTOREMONTTI

KYMPPI-KATTO
Kattavaa palvelua

Kattoremontti - takuulla! 

Kokoremontti100 e/kk

al
k.

 

Kun toimit nopeasti, niin saat uuden 
laadukkaan katon kesäksi!

Soita ja varaa ilmainen 
kattosi kuntoarvio.

Juha Välikangas, 
Puh. 0400 767 545
www.kymppi-katto.fi
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terveisiä liikkarista! 

s yksyllä Viikka-
lan koulun sa-
lin täytti 15 4-5 
-vuotiasta ilois-

ta ja touhukasta tyttöä ja 
poikaa. Osa jo vanhoja 
konkareita, osa ihan uusia 
liikkarilaisia. Myös ohjaa-
jiksi saapui uusia liikkari-
laisia, kun Elina ja Anni 
aloittivat uusina ohjaaji-
na. Meno on ollut reipasta 
läpi vuoden ja Viikkalan 
koulun salista on voinut 
aina torstai-iltaisin kuul-
la aidon iloisia ääniä, kun 
lapset ovat liikkuneet ja 
nauttineet liikunnan ilos-
ta täysin siemauksin. Oh-
jelmaa on ollut monen-
laista: aina pallotteluista 
hyppyihin ja temppura-
doista tasapainotteluun 

Kauppatie 5, Nakkila, puh. 02-5372 696 tai GSM 050-5857 614
Avoinna ma-pe 9.00-18.00 la 9.00-15.00 su 10.00-17.00

N akkilan Vi-
ren yleisur-
h e i l u k o u l u 
6-8 – vuotiail-

le, joka tunnetaan parem-
min nimellä Urhis, on 
aina ollut todella suosit-
tu. Ohjaajina toimii tänä 
vuonna annika puputti, 
johanna lindqvist ja tia 
Kaipiainen. Ryhmäkoot 
ovat suuria, ja mukaan 
mahtuu myös nuorempia 
urheilijoita. Naurua ja lii-
kunnan iloa ei voi välttää 
sattuessaan paikalle. Tun-
nilla tavataan kavereita, 
pelataan pelejä ja tutus-
tutaan sitä kautta myös 
yleisurheiluun.

Tunti alkaa aina eri-
laisilla peleillä. Ehdoton 
lasten lempipeli on eh-
dottomasti Kuka pelkää 
mustaa miestä. Heti ni-
menhuudon jälkeen hal-
li raikuu huudoista: Pela-
taan mustaa miestä! Siitä 
on tullut enemmänkin jo 
sääntö kuin poikkeus. 

- Se on kaikista kivoin 
peli, sanoo Jonna 8-vuot-

urheilukOulu Ja YleisurheilukOulu 1 & 2

urheilukoulu 1
Haastateltavana
Iida Ahonen, 12v.

Lempi YU-laji: Korkeus tai pituus
Lempi peli:  Kaikki pelit on ihan 
hauskoja.
Mukavinta YU1:ssä: Lajien 
harjoittelu
Miksi aloitit: Halusin vain 
harrastaa urheilua.

MarKuS 

Raija Kuisma
Nakkila, puh. 02 5373530

Parturi-Kampaamo

ta. Muita suosikkeja ovat 
muun muassa maa meri 
taivas ja haarahippa.

Pelien jälkeen aletaan 
tutustua yleisurheilula-
jeihin. Vuoden aikana 
käydään kaikki lajit läpi, 
mutta välillä tunteja jää 
pelkästään peleille ja lei-
keillekin. Erilaiset temp-
puradat ovat myös usein 
toivottuja. Yleisurhei-
lulajeista suosikeiksi on 
noussut erityisesti juoksu 
ja aidat.

liikettä ja riemua!

JAUHOPOJAT
KAHVILA-KONDITORIA  NAKKILA

Tuoreet leivät ja leivonnaiset
-lisäaineettomat-

Tervetuloa!

puh. 044 342 5576 Kirsti Vuorela

sekä paljon muuta. Yhteis-
tunneilla myös vanhem-
mat ovat tuttuun tapaan 
liikkuneet yhdessä lasten 
kanssa. Hikikin on tul-
lut ja suositut juomatau-
ot ovat tulleet tarpeeseen. 
Lapset ovat reippaasti 
osallistuneet liikkumiseen 
ja liikkarin jälkeen van-
hempien luokse on juos-
sut iloisia punaposkisia 
lapsia. Nyt touhuntäytei-
nen liikkarivuosi alkaa 
olla pian takana ja on ai-
ka kirmata kesälaitumil-
le myös liikkarin osalta. 
Aurinkoista ja liikunnal-
lista kesää kaikille pienil-
le ja vähän isommillekin 
liikkujille! 

toiVottaa 
elina ja anni

konttimet Tiistailenkkiläiset olivat ra-
kentaneet 25-vuotisjuhlan kunniaksi 
”apulaitteen”, jotta lenkkeily voisi 
sujua tulevaisuudessakin.

- Pikajuoksu on paras 
laji! toteaa 8-vuotias Ma-
nu.

Tunnin loppuun mah-
tuu vielä pelejä ja lyhy-
et venyttelyt. Olisi tärke-
ää, että lapset oppisivat jo 
nuoresta säännöllisen ve-
nyttelyn merkityksen. Lo-
puksi rauhoitutaan het-
ki makuulla, ja sitten saa 
lähteä kotiin. Ohjaajien 
muistutukset kaikkien ta-
varoiden mukaan ottami-

sesta kaikuvat kuuroille 
korville, kun lapset kii-
rehtivät vanhempien luo. 
Tunnista jää kaikille hyvä 
fiilis ja seuraavalla viikol-
la on hyvä jatkaa.

- Kivointa urhiksessa 
on juokseminen. Täällä 
voi juosta, kotona ei! to-
teaa 6-vuotias Riina-Mari 
hymyillen

anniKa

Mikä härveli tämä on?
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Torstai 24.5.2012 klo 18.00

PIIRIKÄVELYT JA PM-KÄVELYT
Sunnuntai 27.5.2012 klo 15.00

15. KIRKON VAIHEILL’ KISAT
Tiistai 17.7.2012 klo 18.00

NORDEA- PIIRIKUNNALLISET

Sarjat Lajit Sarjat Lajit Sarjat Lajit
M/M22/M19

N/N22/N19

M17 

N17

P/T14-15

P/T12-13

P/T10-11

P/T9

10000m

5000m

5000m

3000m

3000m

2000m

1000m

600m

M

N 

N22

M17

N17

P15

T15

P13 

T13 

P11/T11 

P9/T9

100m | korkeus

100m | keihäs

100m aj. | kuula

100m | 800m | 3-loikka | kuula | seiväs

100m | 100m aj. | korkeus | keihäs | seiväs

100m | 2000m | pituus | kuula

100m | 2000m  | 80m aj. pituus | keihäs

200m | 60m aj. | korkeus | kuula

200m | 60m aj. | pituus | kuula 

60m | 1000m | pituus | kuula

150m | pituus | junnukeihäs

M17

N17

P15

T15

P13

T13

P11

T11

P9 

T9

100m | 800m | pituus | kuula | seiväs

100m | 800m | 100m aj. | korkeus | keihäs | seiväs

100m | 800m | 100m aj. | pituus | keihäs

100m | 800m | 80m aj. | korkeus | kiekko

1000m | 60m aj. | korkeus | kuula

1000m | 60m aj. | pituus | kiekko

1000m | 60m aj. | pituus | kuula

1000m | 60m aj. | pituus | kuula

40m | 1000m | junnukeihäs

40m | 1000m | junnukeihäs

kilpailuja nakkilassa 2012

Ilmoittautumiset ti 22.5.2012 mennessä joko
www.kilpailukalenteri.fi tai omalle ohjaajallesi.
Tiedustelut: Jarkko Kujamäki | 040 566 3433

Ilmoittautumiset pe 25.5.2012 mennessä joko 
www.kilpailukalenteri.fi tai omalle ohjaajallesi/
valmentajallesi. Tiedustelut: Harri Aalto | 040 823 4200

Ilmoittautumiset ma 15.7.2012 mennessä joko
www.kilpailukalenteri.fi  tai omalle ohjaajallesi
Tiedustelut: Seppo Valla | 040 500 2950
Huom! M/N17 Seiväs klo 17.00 alkaenLeikkaa talteen

TOUKOKUU KESÄKUU HEINÄKUU ELOKUU
Lauantai 5.5. 2012

PM-maastot (9-15v.)
Sastamala

Torstai 9.8.2012   
7. seurakisa
Nakkila

Lauantai 9.6.2012 

PM-moniottelut (9-15v.)
Eurajoki

Torstai 12.7.2012   

5. seurakisa
Nakkila

Lauantai 11.8.2012 

Vattenfall Seuracup piirifinaali
Noormarkku

Torstai 17.5.2012

1. seurakisa
Nakkila

Torstai 14.6.2012  
3. seurakisa
Nakkila

Tiistai 17.7.2012

Nordea -piirikunnalliset 
Nakkila

Torstai 24.5.2012 

PM- ja sisulisäkävelyt
Nakkila

Keskiviikko 20.6.2012

Vattenfall Seuracup
Sastamala

Lauantai - Sunnuntai 21.-22.7.2012

Piirihuipentuma (9-15v)
Kankaanpää

Torstai 23.8.2012 

Hippo-kisat 
Nakkila

Sunnuntai 27.5.2012 

Kirkon vaiheill kisat
Nakkila

Torstai 28.6.2012   
4. seurakisa
Nakkila

Torstai 26.7.2012   
6. seurakisa
Nakkila

Sunnuntai 27.8.2012 

Piirihuipentumaviestit
Sastamala

Torstai 31.5.2012   

2. seurakisa
Nakkila

Tiistai - Keskiviikko 31.7.-1.8. 2012

PM 17-19
Huittinen

YLEISURHEILUN KISAKALENTERI 2012

YleisurheiluN Palkitut 2011
VUODEN URHEILIJA 	 	 	 Kristian	Salo	
VUODEN SISULISÄURHEILIJA			 Markus	Saarinen	
VUODEN PIKAJUOKSIJA 	 	 Joonas	Lakkamäki	
VUODEN KESTÄVYYSJUOKSIJA 	 Henri	Isokytö	
VUODEN HYPPÄÄJÄ 	 	 	 Joonas	Lakkamäki	
VUODEN HEITTÄJÄ 	 	 	 Markus	Saarinen	
VUODEN OTTELIJA		 	 	 Ville	Lahdenmäki	
REHDIN URHEILIJAN PALKINTO  Tia-Maria	Kaipiainen

SM-MENESTYS	(ei	vuoden	urheilijoina)	Jenna	Jokela,	Jenni	Jokinen,	
Anu	Poutanen,	Juuso	Raitanen,	Eeropekka	Uusimäki,	Katariina	Valla

A-LUOKKA	(yli	14v-)	Jenna	Jokela,	Jenni	Jokinen,	Juuso	Raitanen,	Anu	
Poutanen,	Katariina	Valla,	Kristian	Salo	,	Markus	Saarinen	,	Eeropekka	Uu-
simäki,	Paula	Nurmi.

hiihDON Palkitut 2012
VUODEN HIIHTÄJÄ 	 	 Milja	Tuomi
VUODEN TYTTöHIIHTÄJÄ	 	 Siiri	Heikkilä
VUODEN POIKAHIIHTÄJÄ 	 Miikka	Haapio
PISTEPYTTY	 	 	 	 Milja	Tuomi
HIIHTÄJÄPATSAS	 	 	 Juho	Uotila
KUNNANPALKINTO	 	 	 Ella	Leppänen
POSTINPALKINTO 	 	 Niilo	Harjunen
KANNUSTEPALKINTO 	 	 Herman	Mäenpää	
PM-KISAMENESTYS 	 	 	 Elina	Kangas
	 	 	 	 	 Milla	Tainio	
	 	 	 	 	 Milja	Tuomi

t e r v e e l l i s i i n  
e l ä m ä n t a p o i -
hin kasvattavat 
lasten ja nuor-

ten urheiluleirit, kisamat-
kat, ohjaaja- ja valmenta-
jakoulutukset sekä monet 
muut seuran toiminnan 
kulmakivet ovat mah-
dollistuneet vuosien ajan 
Kunniakierrosten tuo-
malla tuella. Kanna kor-
tesi nuorisourheilulle ja 
tule sinäkin mukaan ke-

kuNNiakierrOs - jo 30 vuotta 
lasten ja nuorten urheilun tukena

räämään tukea kotiseutu-
si yleisurheiluseuralle. 

Miten olla MuKana?
Voit olla mukana Kun-

niakierros -tapahtumassa 
kahdella tavalla - osallis-
tujana tai tukijana.

OSALLISTUJA saa 
seuralta virallisen kerä-
yslistan ja kerää tukijoi-
ta, jotka sitoutuvat mak-
samaan sovitun summan 
Kunniakierrokseen osal-

listumisesta. Tapahtuma 
on yhden tunnin mittai-
nen, jonka aikana osal-
listuja kävelee tai juoksee 
itselleen sopivalta tuntu-
van matkan.

Jos et itse halua lähteä 
liikkumaan paikalliseen 
tapahtumaan, voit olla 
TUKIJA.

Täytä osallistujan ke-
räyslistaan yhteystietosi 
ja lahjoittamasi tukisum-
ma. Tukisumma voi olla 

joko kertamaksu (min 10 
€) tai kierrosmaksu/kier-
ros. Saat postitse laskun 
sovitusta summasta Kun-
niakierros-tapahtuman 
jälkeen.

Lasku tulee Suomen 
Urheiluliitolta, joka tulo-
uttaa tuet seuralle. Lisä-
tietoa www.kunniakier-
ros.fi

Kiitos, kun autat seu-
ratyötä!

Koko perheen
kuNNiakierrOstaPahtuMa
Nakkilan urheilukentällä
ma 21.5.2012 klo 18.30 – 19.30

Liikutaan tunti yhdessä! Kerätään tukikierroksia etukäteen! Kaikille yhteinen kävely/juoksu 15 min.
Lapsille myöh. ohjatut harjoitukset, johon vanhemmatkin voivat osallistua.
Vanhemmat voivat viettää yhteistä liikuntahetkeä!
Aikuisille mahdollisuus osallistua UKK-kävelytestiin tukimaksun hinnalla.
Kunnon voi myös mittauttaa Jukka Keskisalon kuntotaulukon mukaan kävelemällä tai juoksemalla tunnin.

Jussi Elo    |    044 556 4447    |    jussi.elo@jecraft.fi

R A K E N N U S -  J A  S A N E E R A U S T Y Ö TR A K E N N U S -  J A  S A N E E R A U S T Y Ö T
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Kuvassa Erkko Leino onnittelee 1000 tiistailenkkisuoritusta 
kerännyttä Jaakko Kurittua.

Seurakisan lajiohjelma kesällä 2012
Sarjat 
(T/P)

1. osakilpailu 
17.5.2012

2. osakilpailu 
31.5.2012

3. osakilpailu 
14.6.2012

5-7 40m | pallo 150m | kuula 40m | turbokeihäs

8-9 40m | kuula | kävely 150m | kiekko | korkeus 60m aj. | 1000m | pituus

10-11 60m | kuula | kävely 150m | kiekko | korkeus 60m aj. | 1000m | pituus

12-13 60m | pituus | kävely 200m | 3-loikka | kuula 60m aj. | 1000m | korkeus

14-15 100m | pituus | kävely 300m | 3-loikka | kuula 80m aj. | 1000m | korkeus

Sarjat 
(T/P)

4. osakilpailu 
28.6.2012

5. osakilpailu 
12.7.2012

6. osakilpailu 
26.7.2012

7. osakilpailu 
9.8.2012

5-7 300m | kuula 40m | pituus 150m | pallo 40m | pituus

8-9 150m | j-keihäs | korkeus 60m aj. | 1000m | pituus 40m | 3-loikka | moukari 60m aj. | 1000m | pituus

10-11 150m | keihäs | seiväs 60m aj. | 1000m | pituus 60m | 3-loikka | moukari 60m aj. | 1000m | korkeus

12-13 60m | keihäs | seiväs 60m aj. | 1000m | kiekko 60m | keihäs | korkeus 60m aj. | 1000m | moukari

14-15 100m | keihäs | seiväs 80m aj. | 800m | kiekko 100m | keihäs | korkeus 80m aj. | 1000m | moukari

Palkinnot 5-7 -vuotiaat
Kaikki palkitaan kisasarjan 
päätöskisassa.

Palkinnot 8-15 -vuotiaat
Palkitaan kauden päätteeksi 
pistelaskun perusteella 
paremmuuden mukaan.

V uonna 1986 
y ö t ä p ä i v ä ä 
juostu kuukau-
den mittainen 

Vire-viesti sai osallistujat 
pohtimaan, mitä jatkossa. 
Syntyi idea tiistailenkis-
tä,  joka toteutui ensim-
mäisen kerran 14.4.1987. 
Tiistailenkki on tunnin 
mittainen liikuntasuori-
tus, jossa osallistujat läh-
tevät klo 19 yhteisesti so-
vitulle reitille, kääntyvät 
puoli tuntia lenkkeiltyään 
takaisin ja ovat ”maalis-
sa” samanaikaisesti riip-
pumatta liikuntatyylistä 
ja vauhdista - osa juoksee 
ja osa kävelee. 

10.4.2012 tiistailenk-
kiläiset viettivät 25-vuo-
tisjuhlaa. Joka ainoa tiis-
tai näiden vuosien aikana 
on lenkkeilty. Juhlapäivän 
suorituskerta oli nro 1306. 
Yksittäisiä suorituksia on 
kertynyt kaiken kaikki-
aan 19 986. Tiistailenkin 
vetäjä ja reittisuunnitte-
lija erkko leino on pitä-
nyt tilastoa alusta saakka. 

tiistailenkki toiminut 25 keskeytyksetöntä vuotta!

Osallistujia on ollut vuo-
sien mittaan keskimäärin 
15 per kerta. Mikäli tiis-
tailenkki on sattunut jou-
luaatoksi tai vappupäi-
väksi, se on suoritettu jo 
aamulla klo 7. 

Juhlalenkille osallistui 
7 kuntoilijaa, jotka oli-
vat mukana myös kaikki-
en aikojen ensimmäisel-
lä tiistailenkillä. Lenkin 
jälkeen järjestetyssä kah-
vitilaisuudessa palkittiin 
kullanvärisellä laatalla 
Erkko Leino 1200 osal-
listumisesta tiistailenkil-
le, pekka Vanhakämppä 
ja jaakko Kurittu oli-
vat saaneet kokoon 1000 
kertaa, eira unkuri 800 
kertaa ja Seppo Vaahtio 
500 kertaa. Täysiä sata-
lukuja kerryttäneitä pal-
kitaan aina muutaman 
kerran vuodessa. Eniten 
suorituksia on saanut ko-
koon osmo nurmi, jol-
la on tällä hetkellä 1270 
tiistailenkkiä tilillään. Yli 
tuhat kertaa lenkkeillei-
tä porukassa on siis tällä 

hetkellä 5. Vanhin sään-
nöllisesti tiistailenkille 
osallistuva reippailija on 
pian 81-vuotias ja nuorin 
34-vuotias. 

Nuoria osallistujia toi-
votaankin lisää, jotta näin 
upealla liikuntatapahtu-
malla olisi jatkuvuutta 
vielä seuraavat 25 vuotta,  
ja tietysti sitä seuraavat ja 
sitä seuraavat….

Tiistailenkki on mainio 
tapa tutustua kotikulmi-
en mukaviin lenkkimaas-
toihin sekä kaikenikäisiin 
reippailijoihin ja hienoa 
on, että kaikki liikkuvat 
omalla tyylillään ja vauh-
dillaan samalla mukavasti 
seurustellen ja innostaen 
toinen toistaan säännölli-
seen kuntoiluun.

tiina Kari-Saarinen

Katri Tuominen
Pia Suomi
Henna Rantamäki

Varaa aikasi p. 5374 363

N akkilan Vi-
re oli mukana 
” K a r h u s e u -
dun Kotikul-

mat nuorille” –hankkeessa. 
Sitä koordinoi Karhuseu-
tu ry, joka on Porin ympä-
ristössä toimiva maaseu-
dun kehittämisyhdistys 
eli toimintaryhmä. Hanke 
toteutettiin ns. EU:n Lea-
der rahoituksen avulla.

Hankkeen tarkoituk-
sena oli lisätä mahdolli-
suuksia lasten- ja nuor-
ten vapaa-ajan viettoon. 
Hankkeen myötä Nakki-
lan Vire sai rahoitusta uu-
sien harrastusvälineiden 
hankintaan. Uudet ajan-

karhuseudun hankkeella uusia harrastevälineitä
ottolaitteet tulivat tarpee-
seen ja ne olivatkin ar-
vokkain hankinta. Lisäksi 
ostettiin hallikäyttöön so-
pivia eripainoisia kumi-
kuulia, kuntopalloja sekä 
juoksuvaljaat. Uusien ur-
heiluvälineiden ansiosta 
olemme voineet järjestää 
lapsille ja nuorille halli-
olympialaisia. Kaikki uu-
det välineet ovat muuten-
kin olleet myös nuorten 
urheilijoiden ahkeras-
sa käytössä. Toivottavasti 
tämä näkyy tulevissa kil-
pailuissa runsaana osal-
listujamäärinä ja hyvinä 
tuloksina. 

paula nurMi 

PYÖRÄLIIKE
VIREN KY

  Nakkila, puh. 537 3517

Yli

 70 v.

Ma-pe 8.30-17, la 9-13
Tule koeajamaan
FORTE-sähköpyörä!

HUOLTO
VARAOSAT

Palveleva erikoisliike Nakkilassa!

Hyva valikoima

Polkupyoria!

Poikkea katsomaan 

kevaan uutuuksia!

3.NAHKIASjuoKSu
SuNNuNtAINA 16.9.2012 Klo 12.00. 

KuNtoSArjAt IlmAN AIKAA Klo 11 AlKAeN

PAIKKA: 
Nakkilan liikuntahalli/urheilukenttä. 

mAtKAt jA SArjAt:
10 km: Kilpakymppi m/N, m/N50, 
kuntokymppi m/N ajalla tai ilman. 

n.4 km: Kuntonelonen m/N ajalla tai ilman, P/t17

lISÄtIeDot & IlmoIttAumINeN
Paula Nurmi puh. 050 911 4660 tai 

paula.nurmi@nakkilanvire.fi
www.nakkilanvire.fi

Nahkiaisjuoksun tuotto menee Nakkilan Viren 
lasten ja nuorten liikuttamiseen. tule kuntoile-

maan ja haasta ystäväsi ja kaverisi mukaan. 
Kiitos tuestasi!

terVetuloA!

Kaikki rakennustarvikkeet•	
Myös maatalouskoneet•	
Kotiinkuljetus•	
Parasta palvelua•	
Kaikki onnistuu•	

Nakkilan Vire kiittää 
tukijoitaan ja 

yhteistyökumppaneitaan!
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kesÄ ON VihDOiN tulOssa!
Nyt sitten pääsee ulos harrastamaan talvella harjoiteltuja lajeja!
tai vain kokeilemaan uusia lajeja:
YleisurheiluharJOitukset 
MaaNaNtaisiN Ja tOrstaisiN klo 18 alkaeN
Nakkilan urheilukentällä
Ma klo 18 – 19 pienten lasten ryhmä sekä lapsi/aikuinen ryhmä
* Harjoitellaan seurakisojen lajeja 
* Pääset kokeilemaan yleisurheilun EM-kisojen lajeja myös itsekin!
* Itselle uusia lajeja ja niitä tuttujakin
* Ohjaajan ohjauksessa harjoitusryhmissä tai sitten ihan omatoimisesti

Lisätiedot  Seppo, 040 5002 950/ seppo.valla@nakkila.fi tai  
Jarkko Kujamäki, 040 5663 433/ jarkko.kujamaki@nakkila.fi

k uka olet, omin 
sanoin.

Olen Kai ju-
vila (ent. Juot-

tonen). Asun Kokkolassa. 
Olen pappi. Olen viime 
vuodet jaksanut kärsiväl-
lisesti kuluttaa istumali-
haksia ja opiskella. Val-
mistuin viime syksynä. 
Minut vihittiin papiksi ja 
työpaikkani on Pyhäjoel-
la. Vaimoni on lääkäri ja 
meillä on kolme ala-astei-
käistä lasta.

Vanhalta ammatilta-
ni olen ekonomi. Jossain 
vaiheessa perhe-elämän 
ja työn yhteensovittami-
nen tuntui vaikealta. Se 
oli iso paletti. Itsestäni ei 
ruutia löytynyt. Tämä oli 
vaikea asia minulle. Lo-
pulta johdatus vei papin 
tehtäviin.

Lähdin aikanaan Nak-
kilasta Turkuun opiske-

terveisiä maailmalta:  Vanha Vireläinen

u rheilijan ta-
voitteena on 
syödä mahdol-
lisimman mo-

nipuolisesti, jotta hänen 
ravintonsa sisältäisi kaik-
ki hänelle tärkeät ravinto-
aineet. Tärkeimmät näis-
tä aineista ovat proteiinit, 
hiilihydraatit sekä rasvat. 
Ruuan laadun lisäksi on 
tärkeää miten rytmittää 
päivän ateriat, jotta har-
joittelu ja palautuminen 
olisivat parhaimmillaan 
ja näin saataisiin kehitys-
tä aikaan.

Urhe i l i j oiden  pit ää 
muistaa, että jokapäiväi-
sillä valinnoilla on mer-
kitystä. Se ei kuitenkaan 
tarkoita, että jokaisel-
la yksittäisellä elintarvik-
keella olisi suuri mer-
kitys. Kunhan aterialta 
löytyy kaikki oleellinen, 
ei ole pahasta, jos jos-
kus siihen sisältyy vähän 
huonompiakin ratkaisuja. 
Kunhan se ei jää tavaksi. 
Yleensä pikaruoka-valin-

usko pois, se on mahdollista!  
Juoksukouluklubi 9.1 - 25.6.2012

HYVÄSSÄ 
SEURASSA ON 
HYVÄ LIIKKUA 
- LIITY JÄSENEKSI!
Nakkilan Viren jäseneksi voit 
liittyä maksamalla jäsenmaksun  
10€ /hlö tai 40€ perhe.

Tilinumerot: 
FI92 5285 0840 0022 78 
FI79 2444 2100 0012 92
Jäsenyyden maksamalla tuet myös 
lasten ja nuorten liikuntaharrastusta. 
Muistathan kirjoittaa kaikkien 
liittyjien nimet.

nat ovat juuri ravintoar-
vojensa takia pahasta. Ne 
eivät sisällä kaikki meille 
tärkeitä ravintoaineita.

Usein ajatellaan vain, 
että mitä kovemmin ree-
naan sitä paremmaksi tu-
len. Asia ei kuitenkaan 
ole näin. Urheilijoiden 
kolme peruspilaria ovat: 
Harjoittelu, Lepo ja RA-
VINTO. Vaikka reenai-
sit kuinka kovaa, mutta 
unohdat syödä, voit sa-
malla unohtaa myös ke-
hityksen.

Yleensä näistä kol-
mesta pilarista juuri ra-
vinnossa meillä on pa-
rantamisen varaa. Usein 
kehityksen hidastumi-
nen, sairastumiset sekä 
loukkaantumiset johtuvat 
juuri oikeanlaisen ravin-
non puutteesta.

Tasapainoisen aterian 
tai välipalan tulee sisältää 
ruokaa kaikista neljäs-
tä ruoka-aine ryhmästä: 
proteiini-, hiilihydraatti-, 
rasva- ja kasvisryhmästä. 

Myös veden juominen on 
tärkeää. Tässä muutama 
esimerkki:

1.  Hii l ihydraatteja:
täysjyväviljat, hedel-

mät, marjat, juurekset
2.Proteiinia: liha, kala, 

kanamuna, maitovalmis-
teet, soija, pähkinät

3.Jotakin värikästä: 
kasvikset, marjat, hedel-
mät

4.Laadukas rasva: ras-
vainen kala, pähkinät, 
siemenet sekä margarii-
nit. 

Muista aina syödessä-
sitarkistaa, että aterialtasi 
löytyy jotakin näistä kai-
kista ruoka-aineryhmis-
tä.

Milloin urheilijoiden 
on sitten paras aika syö-
dä? Ehkä tärkein ajatus 
on se, että reneeihin läh-
tiessä, kehossa pitää olla 
tarpeeksi energiaa, mut-
ta vatsan pitäisi kuiten-
kin olla ns. tyhjä. Ja kehi-
tyksen sekä palautumisen 
kannalta, reenin jälkeinen 
ensimmäinen tunti on rat-
kaiseva. Jos ruuan saami-
seen kuluu aikaa, on hy-
vä syödä jotain välipalaa 
kuten hedelmiä. Jo hie-
man vanhempien urhei-
lijoiden on hyvä käyttää 
esimerkiksi palautumis-
juomaa, koska nestemäi-
senä ravinto imeytyy 
kroppaan parhaiten ja pa-
lautuminen voi alkaa he-
ti. Jos taas olet menos-
sa suoraan ruokapöytään, 
et välttämättä tarvitse vä-
litöntä välipalaa, mutta 
juomisen merkitys täytyy 
muistaa. Älä siis koskaan 
reenin jälkeen heitä juo-
mapulloa reppuun, vaan 
jatka tankkausta myös 
silloin. Kroppasi tarvitsee 
nestettä.

Ei muuta kun syömään 
terveellisesti, ja kesällä 
sitten kovia tuloksia teke-
mään. (:

jenna joKela

2x40mm

Akselintie 1, Nakkila
Puh. 050 523 9328
www.jadecenter. 

Meiltä tarvikkeet ja
ruuat laidasta laitaan!

Muistalemmikkiä!

lemaan. Työpaikat veivät 
ympäri Suomea. Viime 
kesänä muutimme Poris-
ta Kokkolaan.

Mitä sinulle nyt kuu-
luu?

Olen työskennellyt siis 
IT-alalla ja pappina. Näi-
nä vuosina urheilu-ura 
on jäänyt. Toki harrastan 
edelleen juoksua. Osana 
mukaan on tullut maan-
tiepyöräily ja hiihto. Lii-
kun ihan kuntoilumie-
lessä. Olen ihan hyvässä 
kunnossa.

Elämään on tullut hen-
kisiä arvoja. Liikkuminen 
ei enää minulle pakon-
omaista painamista. Si-
tä voi vapaasti nauttia ur-
heilusta. Minulla ei enää 
ole näyttämisen tarvetta.

Mikä oli oma lajisi ja 
millainen oli urheilu-
urasi?

Viren aikana kestä-

vyysmatkat. Viesteissä 
meidän joukkueella tai-
taa olla hallussa joku seu-
raennätyskin. Nakkilas-
ta lähdin opiskelemaan 
Turkuun kauppakorkea-
kouluun. Silloin edustin 
Maarian Mahtia. Osallis-
tuin maantiejuoksukil-
pailuihin. Maratonin olen 
juossut aikaan 2,24.

Ketä olivat ikätove-
reistasi Viren aikanasi?

aallon Harri, Mäkilän 
pasi (nyk. petrell), Vilja-
sen Markku sekä Kivelän 
Harri.

Millaiset muistot nak-
kilan Vireestä?

Oikein hyvät muis-
tot! Erityisesti muistan 
sen, että ohjaajat ja aikui-
set viitsivät lähteä kus-
kaamaan kilpailureissui-
hin. Muistelen lämmöllä! 
Mukavaa on katsoa vire-
ää urheiluseuraa. Omina 
nuoruusvuosinani ketään 
ei ollut lähellä kansallista 
huippua, mutta myöhem-
min aikuisena Kivelän 
Harri nousi kansalliseksi 
huipuksi pikajuoksussa.

Mitä urheilu on anta-
nut sinulle?

Sain lapsena hyviä ko-
kemuksia ja hyviä kave-
reita. Sain hyvät eväät. 
Olen tottunut liikku-
maan. Osaan liikkua ja 
siitä on jäänyt positiivi-
nen tunne.

Sinulle on siis tapah-
tunut tässä viime vuosi-
na jonkinlainen elämän 
muutos? ammattisikin 
vaihtui it-alalta papik-
si.

Olen saanut elämäs-
sä paljon asioita, niin ur-
heilussa kuin muussakin. 
Olen ollut suorituspai-
notteinen ja päässyt pors-
kuttamaan elämässä 
eteenpäin. Minulla on ol-
lut halu päästä elämässä 

eteenpäin.
Jossain vaiheessa vas-

taa tuli oma kykenemättö-
myys ja riittämättömyys. 
Minulla oli työ, pienet 
lapset ja perhe. Tässä vai-
heessa alkoi hengellinen 
herääminen ja oma usko 
kasvaa.

Olin siis tilanteessa, 
jossa omat voimat hiipui 
ja tilalle tuli synkistele-
vä mies. Sitä yritti päästä 
vain konemaisesti eteen-
päin. Se söi miestä.

Sitten sitä näkee, et-
tä elämässä on muitakin 
vaihtoehtoja. Aina on toi-
voa. Sitä haluan levittää, 
ilon ja toivon sanomaa. 

Tähän kaikkeen on liit-
tynyt paljon luopumista. 
Koen, että itse en ole an-
siollinen, vaan se on ollut 
Jumalan johdatusta, jol-
lain ihmeellisellä tavalla.

Minulla ei ollut fyy-
sistä vammaa eikä edes 
burn-outia. Olin terve 
mies, mutta henkisesti 
loppuun kulunut.

Huomasin vain, et-
tä oma tahtokaan ei riitä, 
kun asiat menevät riittä-
vän vaikeiksi. 

Minulla on ollut hen-
gellisyyden syvällinen he-
rääminen. Kaikki ei ole-
kaan mun varassa. Mä 
olen arvokas ja mua kan-
netaan. Kyllä Jumala kan-
taa.

Millaisia terveisiä ha-
luat lähettää vireläisille 
ja nakkilaisille näin leh-
den välityksellä?

Oikein hyvää virettä 
Nakkila! Jumalan siuna-
usta kaikelle toiminnal-
le: lasten, nuorten ja van-
hempien toiminnalle sekä 
seuran parissa tehtävälle 
työlle!

MiKa patjaS

t ätä lukiessanne 
Nakkilan Viren 
Ulvilassa aloitet-
tu juoksukoulu 

on edennyt jo pitkälle ke-
vääseen. Palataanpa takai-
sin starttiviivalle. Lehdes-
tä löytyi Nakkilan Viren 
juoksukouluilmoitus. Se 
osui yhteen Uuden Vuo-
den lupaustemme kanssa: 
vuosi 2012 liikutaan! Tar-
tuimme siis innolla juok-
sukoulun haasteeseen. 
Allekirjoittaneiden keski-
ikäiseen sakkiin kuuluu 
jo maratoneita juossut, 
puolimaratoneja taitta-
nut sekä kaksi aiemmin 
lähinnä kävelyä harrasta-
nutta henkilöä. Kaikilla 
yhteistä oli halu ja tarve 
kohottaa kuntoaan, saa-
da helppo ja säännöllinen 
kuntoilurutiini sekä ko-
keilla omia rajojaan. 

Ensimmäiseen juoksu-
koulupalaveriin suunta-
simme tammikuun alun 
pakkasilla. Jännitti kuin 
ekaluokkalaista ensim-

Miten urheilijan pitää syödä 
kehittyäkseen?

mäisenä koulupäivänä. 
Iloksemme huomasim-
me, että paikalle saapui 
kaikenikäisiä juoksun ys-
täviä, nuorimmat lukioi-
käisiä. Meitä oli siis se-
kalainen joukkio, jossa 
jokaisella oli omat – hy-
vinkin erilaiset – tavoit-
teensa juoksemisen suh-
teen. Jännityksemme 
hälveni, kun juoksukou-
lun ”opet” Paula ja Jussi 
menivät muitta mutkitta 
suoraan asiaan. Ohjaus on 
ollut alusta lähtien erit-
täin myönteistä, iloista ja 
kannustavaa. Eteneminen 
on ollut maltillisen mää-
rätietoista ja kerran kuus-
sa olevat teoriatunnit ovat 
täydentäneet tietopuolta. 
Jussin laatimat yksilölli-
set viikko-ohjelmat ovat 
olleet pohjana turvallisel-
le ja motivoituneelle ete-
nemiselle.

Yhdessä juoksemisen 
tärkeyttä ei voi liikaa ko-
rostaa. Maanantain yh-

teislenkit ovat sitoneet 
porukan yhteen ja len-
kille on lähdetty innok-
kaasti säässä kuin säässä. 
Jokaiselle on löytynyt so-
piva vauhti ja lenkkikave-
ri. Lenkkien lopuksi on 
usein ollut vielä yhteinen 
lihaskunto- ja/tai tek-
niikkaharjoite. Homma 
hoidetaan siis tosissaan, 
mutta ei totisesti. Paulan 
ja Jussin asiantuntemus 
ohjauksessa on lisännyt 
itsetuntemusta ja -luot-
tamusta. Lenkin jälkeen 
on loisto-olo niin kehos-
sa kuin mielessäkin. 

Uu d e nv u o d e n lup a -
us on kerrankin pitänyt. 
Kunto on kohonnut ja 
motivaatio sen kun para-
nee. Juoksukoulu on oi-
vallinen mahdollisuus Si-
nullekin päästä alkuun, 
kun haluat elämääsi ter-
vettä menoa. 

juoKSuKoululaiSet 
Marja, peKKa, lotta 
ja juHa

www.sydansatakunta.fi
-monella kanavalla-
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VIHREÄ SEN OLLA PITÄÄ!

www.s-kanava.fi/satakunta

SATAKUNNAN
OSUUSKAUPPA

VUOTTA

95


